Welkom op
Landgoed Rozendaal

Deze wandelingen
worden u gratis
aangeboden door
Kasteel Montfort
en Het Limburgs
Landschap.
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Kruising Erksweg/Rozendaal, 6065 NE Montfort
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voetbalveld Schrevenhofseweg 21, 6112 AB Sint Joost
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Kasteel Montfort, 6065 EX Montfort
www.kasteelmontfort.nl

Landgoed Rozendaal
De kern van Landgoed Rozendaal bestaat uit voormalig boerengrasland dat
doorsneden wordt door de bijna kaarsrechte Vlootbeek. Op de hogere gronden
liggen de bossen met hakhout en heide. De hoeves Schrevenhof, Heerenhof en
Koningshof herinneren nog aan de eeuwenlange agrarische functie. Nu zijn die
voormalige kasteelhoeves omgebouwd tot woning of luxe vakantieverblijven.
Via natuurontwikkelingsgebied Reigersbroek komt u bij Kasteel Montfort met
de Historische tuin. De ‘Heerlickheit Montfort’ is voor iedereen volop te beleven.

Kasteel Montfort en Historisch tuin
Het eeuwenoude Kasteel Montfort lag destijds op een door water
omgeven heuvel en was een moeilijk in te nemen vesting. Nu is de
imposante ruïne goed bereikbaar en ook regelmatig voor het publiek
geopend en waar u ontspannen bij kunt komen op het kasteelterras
met koffie en Montforter vlaai [www.kasteelmontfort.nl]. Wandel
daarna door naar de Historisch tuin van het kasteel. Die is gebaseerd
op het ontwerp uit de 18e eeuw; waterpartijen, wijnranken, bloeiende
rozen en de geur van lavendel brengen uw zintuigen in vervoering.

Reigersbroek
De naam ‘broek’ zegt het al: nattigheid en alleen al om die reden zeker
niet ideaal om er te boeren. Hier is dan ook de keuze gemaakt om
natte natuur te ontwikkelingen en stukje bij beetje komt perceel na
perceel in het beheer bij Het Limburgs Landschap. Vanaf de wegen en
wandelpaden is die ontwikkeling goed te volgen. De blauwborst, om
maar één voorbeeld te noemen, heeft het gebied al ontdekt. Het zicht
vanaf de uitkijktoren over het grote natte moerasgebied in wording
mag tijdens uw wandeling natuurlijk niet ontbreken.

Beschermers weten meer!
In het 416 pagina dikke ‘Uit en thuis bij Het
Limburgs Landschap’ kunt u nog veel meer
lezen over moerassprinkhaan, zeldzame akkeronkruiden, Vlootbeek en de vakantiehuizen, net
als over die andere 80 natuurgebieden en 22 erfgoedlocaties van Het Limburgs Landschap. U ontvangt
het boek als welkomstcadeau bij een donateurschap
[€ 22,50 per jaar] van Het Limburgs Landschap.

www.limburgs-landschap.nl

